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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภควัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านพฤติกรรมซ้ือท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค (2) วเิคราะห์อิทธิพล

ของปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านพฤติกรรมซ้ือท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ 

และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.7 ตวัอย่างจ านวน 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอย่างแบบ

สะดวก สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression on Analysis)
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ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ียเห็นดว้ยในระดบัมากต่อปัจจยั

ทางดา้นจิตวิทยา และพฤติกรรมซ้ือท่ีน ามาศึกษาในขณะท่ีมีความเห็นในระดบัสูงต่อ

ประเด็นการตดัสินใจซ้ือภายใตเ้หตุผลต่างๆ นอกจากน้ีในการทดสอบสมมติฐานพบว่า

ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและพฤติกรรมซ้ือส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลชนิดเหลวเพื่อ

การบริโภคเรียงตามล าดบัค่าอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั : ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ น ้าตาลส าเร็จรูป 

     ชนิดเหลว  

 
 ABSTRACT 

 The purposes of this study were to (1)  investigate working people’s Opinion to 
analyze Psychological Factor, Behavior Factor, and Buying Decisions for Liquid Sugar 
around Bangkok District Area; analyze the impacts of Psychological Factor, and 
Behavior Factor on Buying Decisions for Liquid Sugar around Bangkok. The instrument 
for date collection was questionnaire approved by the expert. It’s alpha coefficient value 
of reliability was 0.7 The 200 samples were randomly selected from working people in 
Bangkok district area. The descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, 
and standard deviation, as well as the inferential statistics in terms of multiple regression 
analysis were applied to analyze the data selected. The hypothesis testing were proved. 
At statistically significant level of 0.05 
 The research findings were found that the respondents strongly agreed toward 
the psychological factor and buying behavior, while the buying decision according to 
the various reasons was agreed in mostly strong level. In addition, regarding the 
hypothesis testing, it was revealed that the psychological factor and buying behavior 
differently affected the decision to buy the liquid sugar for consuming respectively at 
0.05 of statistically significant level. 
Key word: Psychological Factor, Behavior Factor, Buying Decisions for Liquid Sugar 



1. สถานการณ์ ทีม่า และปัญหาของการวจิัย 

อุตสาหกรรมน ้ าตาลเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีส าคญัของไทย โดยมีจุด

แข็งจากการใช้วตัถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์น ้ าตาลเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ และยงัมีผลผลิตส่วนเกินสามารถส่งออกท ารายได้

ให้โรงงานน ้ าตาลรวมถึงเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีจ  านวนกว่า 2 แสนครัวเรือน คิดเป็น

มูลค่าไม่ต ่ากว่า 2 แสนลา้นบาทต่อไป นอกจากน้ี การท่ีอุตสาหกรรมน ้ าตาลของไทยมี

ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคเอเชียท่ีเตม็ไปดว้ยประเทศผูน้  าเขา้น ้ าตาลรายใหญ่ของโลก ส่งผล

ท าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบเทียบดา้นตน้ทุนการขนส่งไปยงัตลาดในภูมิภาค เป็นปัจจยัส่งเสริม

ให้อุตสาหกรรมน ้ าตาลของไทยเติบโตข้ึนมาโดยล าดบั ซ่ึงกา้วต่อไปของอุตสาหกรรม

น ้าตาลไทยนบัจากน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและน่าจบัตามองอยา่งมาก โดยเฉพาะในช่วงเปล่ียน

ผา่นเขา้สู่ระบบการคา้เสรีในกรอบอาเซียน  

ด้วยความตอ้งการการบริโภคน ้ าตาลทั้งในและต่างประเทศมีการเติบโตและ

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริโภคของผูบ้ริโภคใน

ชีวิตประจ าวนั และดว้ยตลาดท่ีเติบโตข้ึน ผลิตภณัฑน์ ้ าตาลทรายยอ่มตอ้งมีขยายตวัหรือ

เพิ่มผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ไปด้วยเช่นกนั จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อการบริโภค

น ้ าตาลทรายน้ี  น ้ าตาลทรายท่ีอยู่ในท้องตลาดจัดเป็นสินค้าส าเร็จรูป มีหลากหลาย

ประเภท หลากหลายชนิดให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือเพื่อน าไปบริโภค และกลุ่มน ้ าตาลทราย

ส าเร็จรูปชนิดเหลวก็เป็นอีกผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจซ้ือมากเช่นกนั (1) 

อยา่งไรกต็ามการบริโภคน ้าตาลในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมโดยเฉพาะ

การบริโภคน ้ าตาลชนิดเหลว เน่ืองจากการน าน ้าตาลไปใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะกบัการใช้

ชีวติ เช่น น าไปใชก้บัเคร่ืองด่ืม ท าขนม หรือการท าอาหารไดส้ะดวกรวดเร็วแต่ยงัมีความ

อร่อยเหมือนเดิม ในขณะท่ีธุรกิจเร่ิมมีการน าน ้ าตาลชนิดเหลวเข้าสู่ตลาด ธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งควรจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือ

น ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ้งมีปัจจยัท่ี



ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน้ี (2) ท่ีผา่นมามีการศึกษาถึงการน าปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และ

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ เช่น วิภาดา เนียมรักษา (2558), ชนินาถ ราชอุ่น (2558), นริศรา 

นิรามยัธาดา (2559), ราช ศิริวฒัน ์(2560) อา้งใน สิริภพ ชมเยน็ (2559), คอตเลอร์ (2009) 

อา้งใน วนัวิสา กอ้นนาค (2562), รัตนา อินทจนัทร์ (2557) อา้งใน ณัฐกฤตา นาคนิยม 

(2558), ธนิษฐ ์ขจิตวรพนัธ์ (2559), ณฐักานต ์กองแกม้ (2559) และ ววิศิน ์ใจตาบ (2556) 

พบวา่ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้เกิดความชดัเจน

กบักลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจะน าไปสู่ผลสรุปของการศึกษา

ท่ีว่าปัจจยัด้านจิตวิทยาและปัจจยัด้านพฤติกรรมซ้ือส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลว เพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ผูว้จิยัไดน้ าเสนอปัญหาของการวจิยัของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

  -     ประชากรในพื้นท่ี (ท่ีศึกษา) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อปัจจัยด้าน

จิตวิทยา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลว เพื่อ

การบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

          -     ประชากรในพื้นท่ี (ท่ีศึกษา) มีความคิดเห็นอย่างไรในเร่ืองของ

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้าน

พฤติกรรมซ้ือกับการตัดสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลว เพื่อการบริโภคของ

ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ และเกิดข้ึนในลกัษณะ

ใด 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยัท่ีผูว้จิยัไดก้  าหนดข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 



 1.  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิด

เหลวเพื่อการบริโภค 

 2.  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐาน                                                                                                        

สมมติฐานท่ีจะตอ้งน าไปทดสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี

มีดงัต่อไปน้ี                      

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นจิตวิทยา จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูป

ชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัด้านพฤติกรรมซ้ือ จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. กรอบแนวคดิ 

 ปัจจยัดา้นจิตวทิยาและปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

         ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

                                                                                           

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ  

การตดัสินใจซ้ือน ้าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการ

บริโภคของผูบ้ริโภควยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  



5. ระเบียบวธิีวจิัย 

5.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง                                                                     

กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหา

นคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน เน่ืองจากไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสามารถ

เขา้ถึงได ้เกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน 

5.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่งและขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง                                                                    

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี เป็นผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของคอแครน (Cochran, 1977) โดย

ก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 93 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนบวกลบร้อยละ 

0.07 และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คน โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างด้วย

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

5.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยการส ารวจและแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ 

(Online) และใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล  

5.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

 1) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของ
การวจิยั                                    

 2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม                                        

 3) ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อ
แกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมและเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5.5 ลกัษณะของแบบสอบถาม 



 ส่วนท่ี 1 คุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นจิตวทิยาในการตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการ
บริโภค  
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือน ้าตาล  

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค 
5.6 ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท  

1) การตรวจสอบความตรงของ เ น้ือหา  (Content Validity) ผู ้วิ จัยได้น า
แบบสอบถามให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใช้วดัความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นท่ี
ท่านเหล่านั้นมีต่อค าถามท่ีใช้ ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไปด าเนินการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือต่อไป  

2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจัยได้น า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปท าการทดลองจ านวน 30 ชุด กบั
กลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบและให้เกิดความ
แน่ใจว่าแบบสอบถามท่ีแจกไปนั้ น สามารถส่ือความหมายตรงตามความต้องการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด และผูต้อบแบบสอบถามทุก
คนเขา้ใจเน้ือหาของค าถามตรงกนัและสามารถตอบค าถามได ้จากนั้นเม่ือไดรั้บค าตอบ
จึงน าค  าตอบมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการค านวณค่าดว้ยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าว
จะตอ้งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.7 -1.00 จึงจะถือว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถน าไปใชไ้ด ้ 

5.7 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษา เพื่อตอบวตัถุประสงค์
ของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 



 1) สถิติเชิงพรรณนา ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ  
    1.1 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชเ้พื่อวเิคราะห์และอธิบายถึงคุณสมบติัของผูต้อบมา

แบบสอบถาม และความคิดเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบั เพศ อาชีพ ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติั 
และอาย ุระดบัรายไดต่้อเดือน ซ่ึงใชม้าตรวดัจดัอนัดบั  

    1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบายความ
คิดเห็นของตัวอย่างในเร่ือง ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านพฤติกรรมซ้ือ และการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค 
 2) สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้พื่อการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไวว้่า เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาและปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค และเพื่อวเิคราะห์อิทธิพลของ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านพฤติกรรมซ้ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าตาล
ส าเร็จรูปชนิดเหลว เพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง
วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ในรูปของการส่งผลระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั ท่ีใชม้าตรวดั
อนัตรภาคและตวัแปรตาม 1 ตวั ท่ีใช้มาตรวดัอนัตรภาคเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อดูการส่งผล
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัแปรทั้งสองประเภท 
 
6. ผลการวจิัย 
 ส่วนที ่1 คุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 66.5 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีอายุระหว่างระหว่าง 30 – 41 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 และระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001 – 35,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 44.5   
 ส่วนที่ 2 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจยัดา้น
จิตวทิยาในการตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค 



 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยด้าน

จิตวิทยาในระดบัเห็นดว้ยมาก (X = 4.1005, S. D. = 0.55415) ในการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแต่ละเร่ืองพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดเร่ือง

ความง่ายในการใชท่ี้ท าใหว้ถีิชีวติดีข้ึน (X = 4.2800, S.D.=0.75794) และเร่ืองการไดรั้บรู้

ถึงความสะดวกรวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์เดิม (X = 4.2400, S.D.= 0.79090) ตามล าดับ 

ในขณะท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาใน

ระดบัเห็นดว้ยมากเร่ืองการได้รับทราบถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากผลิตภณัฑ์ใหม่ (X = 

4.1800, S.D. = 0.81296) เร่ืองความมัน่ใจต่อคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑใ์หม่ (X 

= 4.1650, S.D. = 0.74198) เร่ืองความสะดวกในการใชท่ี้ตรงกบับุคลิกภาพ (X = 4.1400, 

S.D. = 0.78963) เร่ืองการไดรั้บรู้ถึงรสชาติของผลิตภณัฑ ์ (X = 4.1300, S.D. = 0.82857) 

เร่ืองการไดรั้บรู้ถึงสภาพท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑเ์ดิม (X = 4.0500, S.D. = 0.88964) เร่ือง

การได้เรียนรู้เก่ียวกบัการน าไปใช้เพื่อการบริโภคก่อนการตดัสินใจซ้ือ (X = 4.0400, 

S.D. = 0.76243) เร่ืองการไม่กงัวลในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หม่ (X = 3.9200, S.D. 

= 0.93163)  เ ร่ืองการได้เ รียนรู้จากส่ือประเภทต่างๆ (X = 3.8600, S.D. = 0.87993) 

ตามล าดบั 

 ส่วนที่ 3 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจยัดา้น
พฤติกรรมซ้ือ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยด้าน

พฤติกรรมซ้ือในระดบัเห็นดว้ยมาก (X = 3.8550, S.D. = 0.71894) ในการตดัสินใจซ้ือ

น ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแต่ละเร่ืองพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือในระดบัเห็นดว้ยมาก

เร่ืองการซ้ือน ้ าตาลจากซุปเปอร์มาร์เก็ต (X = 4.1200, S.D. = 0.91641) เร่ืองการซ้ือ

น ้ าตาลทรายเม็ดมากกว่า (X = 4.0450, S.D.= 0.93130) เร่ืองการซ้ือน ้ าตาลไวใ้นบ้าน

อย่างสม ่าเสมอ (X = 3.9850, S.D. = 0.98978) เร่ืองการซ้ือน ้ าตาลเพื่อการบริโภคอย่าง



ต่อเน่ือง (X = 3.9500, S.D. = 0.99622) เร่ืองการซ้ือน ้ าตาลยี่ห้อเดิมๆ เป็นประจ า (X = 

3.8700, S.D. = 0.95270) เร่ืองการซ้ือสินคา้ท่ีมีการให้ขอ้มูลหรือมีการโฆษณาผ่านส่ือ

ต่างๆ (X = 3.8400, S.D. = 0.97424) เร่ืองการซ้ือสินคา้ใหม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้เดิม (X = 

3.8100, S.D. = 0.94252) ตามล าดับ ในขณะท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือในระดบัเห็นดว้ยปานกลางเร่ืองการซ้ือน ้ าตาล

เป็นจ านวนมากในการซ้ือแต่ละคร้ัง (X =3.2200, S.D. = 1.27662)  

 ส่วนที่ 4 ค  าถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ซ้ือในระดับเห็นด้วยสูง (X = 4.1369, S.D.  = 0.51778)  ในการตัดสินใจซ้ือน ้ าตาล
ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแต่ละเร่ืองพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือในระดบัเห็นดว้ยสูงท่ีสุดเร่ืองการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากความปลอดภยัจากสารเคมีของผลิตภณัฑใ์หม่ (X = 4.4250, S.D.=  
0.78579) เร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากความสะอาดของผลิตภณัฑ์ใหม่ (X = 4.4050, 
S.D.= 0.73051) เร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากความสะดวกในการใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ (X 
= 4.2900, S.D.= 0.71305) และเร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากการไดรั้บความสะดวกใน
การซ้ือหา (X = 4.2400, S.D.= 0.70347) ตามล าดับ ในขณะท่ีมีผูต้อบแบบสอบถาม 
บางส่วนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือในระดบัเห็นดว้ยสูงเร่ืองการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีเกิดจากราคาท่ีไม่แพง (X = 4.2100, S.D. = 0.76079) เร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจาก
ความเป็นสินคา้ท่ีตอบสนองวถีิชีวติใหม่ (X = 4.2050, S.D. = 0.75220) เร่ืองการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีเกิดจากความมีช่ือเสียงและคุณภาพของผูผ้ลิต (X = 4. 1950, S.D. = 0.78104) เร่ือง
การตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีพอเพียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ (X = 4.1850, 
S.D. = 0.71648) เร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ
ตนเองในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม (X = 4.1000, S.D. = 0.82059) เร่ืองการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีเกิดจากการมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑใ์หม่ (X = 4.0350, S.D. = 0.76597) เร่ืองการ



ตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากการไดรั้บค าแนะน าจากคนใกลชิ้ด (X = 3.9150, S.D. = 0.90102) 
เร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากการไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ (X = 3.8500, S.D. = 
0.93373) และเร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากการไดรั้บของสมนาคุณ (X = 3.7250, S.D. 
= 0.96646) ตามล าดบั 

 

สรุปผลการศึกษาเร่ืองอทิธิพลระหว่างตัวแปร                                                           

 อิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมซ้ือ กบัตวัแปรตามคือการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลว เพื่อการ
บริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอิทธิพลของตวัแปรอิสระ
ปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลว อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P = 0.000*) และปัจจยัด้านพฤติกรรมซ้ือส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล
ส าเร็จรูปชนิดเหลวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.001*)โดยท่ีตวัแปรอิทธิพลทั้งสอง
ตวัเป็นอิสระต่อกนั คิดเป็นร้อยละ 23.3 (R2 = 0.233)  (F = 29.898, P ≤ 0.000*) ทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัดา้นจิตวิทยาจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูป

ชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลสรุป คือ ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านพฤติกรรมซ้ือจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าตาล

ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลสรุป คือ ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

 



7. สรุป และอภิปราย 

 1. สรุป 

 1.1 สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ
และระดบัรายไดต่้อเดือน สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงโดยมีอายอุยูใ่นช่วง 30 - 41 ปี ในขณะท่ีอาชีพซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอยู่นั้นคืออาชีพพนักงานบริษทัเอกชนซ่ึงส่วนใหญ่มีระดับรายไดอ้ยู่ท่ี 
20,001 - 35,000 บาทต่อเดือน 

1.2 สรุปผลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแต่ละดา้นต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครอนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวทิยา และปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ สรุปไดว้า่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภค ดา้น
ปัจจยัจิตวทิยา และปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือนั้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

1.3 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

 1) ผลสรุปความคิดเห็นท่ีต้องการส ารวจปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้าน
พฤติกรรมซ้ือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ
ซ้ือในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งสองปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวทิยา และปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ซ้ือ ตามล าดบั  

 2) ผลสรุปการศึกษาท่ีต้องการวิเคราะห์ว่าปัจจยัด้านจิตวิทยา และปัจจยัดา้น
พฤติกรรมซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และจากผลการศึกษาพบว่าสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

 2. อภิปราย 

      การอภิปรายในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 



      2.1 ผลการศึกษาท่ีพบว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาล
ส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิภาดา เนียมรักษา (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อบริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน ้ าอมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีอธิบายว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารในตลาดน ้าอมัพวา 

      2.2 ผลการศึกษาท่ีพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมซ้ือ มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของวนัวิสา กอ้นนาค (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ท่ีตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีอธิบายว่า ผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ท่ี
ตลาดนดัธนบุรี เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1-2 
คร้ังต่อเดือน สนใจสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค เวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ช่วง 18.00-
19.00 น. และจ านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้คร้ังละ 300-500 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวเพื่อการ
บริโภคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

         3.1 ปัจจยัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือน ้าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลว คือ 

3.1.1 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

3.1.2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ 

         3.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลว
ของผูบ้ริโภคท่ีองคก์รควรใหค้วามส าคญัตามล าดบั ดงัน้ี 

3.2.1 ความง่ายในการใชท่ี้ท าใหว้ถีิชีวติดีข้ึน 

3.2.2 การไดรั้บรู้ถึงความสะดวกรวดเร็วกวา่ผลิตภณัฑเ์ดิม 

3.2.3 การไดรั้บทราบถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากผลิตภณัฑใ์หม่   

         3.3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมซ้ือ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิด
เหลวของผูบ้ริโภคท่ีองคก์รควรใหค้วามส าคญัตามล าดบั ดงัน้ี 

3.3.1 การซ้ือน ้าตาลจากซุปเปอร์มาร์เกต็ 



3.3.2 การซ้ือน ้าตาลทรายเมด็มากกวา่ 

3.3.3 การซ้ือน ้าตาลไวใ้ชใ้นบา้นอยา่งสม ่าเสมอ  

         3.4 การตดัสินใจซ้ือน ้ าตาลส าเร็จรูปชนิดเหลวของผูบ้ริโภค ท่ีองคก์รควรให้
ความส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ตามล าดบั  

           3.4.1 การตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากความปลอดภยัจากสารเคมีของผลิตภณัฑ ์

ใหม่ 

       3.4.2 การตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากความสะอาดของผลิตภณัฑใ์หม่ 

    3.4.3 การตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดจากความสะดวกในการใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

        ผูว้จิยัไดเ้สนอประเดน็ท่ีควรจะมีการน าไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดงัน้ีคือ 

        4.1 ผูว้ิจยัส าหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษากบัประชากรและกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ 
เพื่อขยายผลการศึกษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใน
มุมมองท่ีกวา้งขวางเพิ่มข้ึนซ่ึงจะได้สรุปเป็นภาพรวมของการเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของประชากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 

    4.2 ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอ่ืน เช่น การใช้
เทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ยเพื่อประโยชนต่์อไปน้ี ไดแ้ก่ 

         4.2.1 เพื่อตอ้งการความแม่นย  าของผลท่ีไดรั้บไม่วา่ผลท่ีไดรั้บจะสอดคลอ้ง
หรือไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น 

         4.2.2 เพื่อค้นหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลท่ีผลการศึกษาบางประเด็นไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัก่อนหนา้น้ี 

        4.3 ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอ่ืนๆ ท่ีท าให้ผลการศึกษามีความชดัเจน
มากข้ึน 
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